Uzasadnienie
do Rozporządzenia Nr 7/2009 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie rozporządzeniem Nr 7/2006 z
dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
Nr 114, poz. 2035, Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 136, poz. 2803, Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego Nr 121, poz. 2528), ustanowił obwody rybackie na publicznych
śródlądowych wodach płynących, położonych w Regionie Wodnym Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego. Przedmiotowe rozporządzenie zostało zmienione rozporządzeniem Nr 5/2008 z dnia
10 grudnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich( Dz.
Urz. Woj. Lubuskiego Nr 133, poz. 2069, Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 136, poz. 3473, Dz. Urz.
Woj. Zachodniopomorskiego Nr 108, poz. 2603). W wyniku nowelizacji usunięto stwierdzone
błędy w tekście przedmiotowego rozporządzenia, doprecyzowano nazwy i składniki obwodów
rybackich, wyłączono z granic obwodów rybackich części wód znajdujących się w granicach parku
narodowego lub rezerwatu przyrody, w których jest zabronione rybactwo, a także dokonano
połączenia niektórych mało interesujących obwodów rybackich.
Podjęcie prac nad ponowną nowelizacją ww. rozporządzenia wynika zarówno z konieczności
ustanowienia nowych obwodów rybackich, jak i połączenia niewielkich i mało atrakcyjnych
obwodów w obwody większe i bardziej atrakcyjne dla potencjalnych użytkowników rybackich.
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że podstawowym celem podziału publicznych śródlądowych wód
powierzchniowych płynących na obwody rybackie jest ich oddanie rybackiemu wykorzystaniu,
czyli prowadzeniu racjonalnej gospodarki rybackiej. Obwód rybacki powinien stwarzać warunki i
umożliwiać prowadzenie przez uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim, tzw. racjonalnej
gospodarki rybackiej, polegającej zgodnie z zapisem art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r.
o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.)na
„wykorzystaniu produkcyjnych możliwości wód, zgodnie z operatem rybackim, w sposób nie
naruszający interesów uprawnionych do rybactwa w tym samym dorzeczu, z zachowaniem ryb w
równowadze biologicznej i na poziomie umożliwiającym gospodarcze korzystanie z nich przyszłym
uprawnionym do rybactwa”.
Na decyzję o potrzebie zmiany obowiązującego rozporządzenia w sprawie ustanowienia obwodów
rybackich miały również wpływ uwagi i sugestie wnoszone do naszego Zarządu przez związane z
rybactwem śródlądowym urzędy, instytucje i organizacje oraz przez obecnych użytkowników
obwodów rybackich.
Wymienione wyżej zmiany dotyczą Załącznika do rozporządzenia Nr 7/2006 Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2006 r. z
uwzględnieniem zmian dokonanych w tym Załączniku ww. rozporządzeniem Nr 5/2008, zwanego
dalej Załącznikiem.
I tak:
W § 1 pkt 1 rozporządzenia w poz. I.12.6.Załącznika po pkt 2 dodaje się pkt 3 ze względu na
włączenie do Obwodu rybackiego Jeziora Święte na rzece Tywa – nr 6, Jeziora Strzeleckie, które
do tej pory formalnie nie było wskazane w tym obwodzie, choć położone jest w obrębie tej samej
działki geodezyjnej co Jezioro Święte i Jezioro Mostowe. W wyniku wizji lokalnej, przy udziale
przedstawicieli Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie,
Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie TO w Gryfinie oraz
naszego Zarządu stwierdzono, iż wody Jeziora Strzeleckie należy uznać za wody płynące.
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Stwierdzono bowiem występowanie na północnym brzegu – odpływu z Jeziora Strzeleckie w
kierunku jeziora Święte. Odpływ ten posiada wyraźne koryto szerokości ok. 2 m, na odcinku ok. 30
– 40 m. W dalszej części odpływ tworzy rozlewisko. Z uwagi na panujące warunki terenowe brak
było technicznych możliwości przeprowadzenia lustracji całego odcinka terenu od jeziora
Strzeleckie do Jeziora Święte. W dalszej bowiem części, odpływ tworzy szereg mniejszych
rozlewisk. Cały teren porośnięty jest gęstą trzciną, której występowanie świadczy o okresowym
powierzchniowym zalaniu tego terenu.
Teren północnego brzegu jeziora, w odróżnieniu do pozostałych brzegów charakteryzuje się
nieznaczną deniwelacją terenu. Ponadto oznaczenie rzędnych poziomu wody jezior na podkładach
mapowych, wskazuje na możliwość odpływu wód z jeziora Strzeleckie w kierunku jeziora Święte.
Rzędna jeziora Strzeleckie kształtuje się bowiem na poziomie 44,7 m n.p.m., natomiast jeziora
Święte na poziomie 44,0 m n.p.m.
Podstawą określenia charakteru wód Jeziora Strzeleckie jest art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi
zmianami), zgodnie z którym śródlądowe wody powierzchniowe płynące to takie, do których
zalicza się wody znajdujące się w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych o
ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych.
Ponadto włączenie wód Jeziora Strzeleckie do ww. obwodu rybackiego podyktowane jest
istnieniem umowy dzierżawy prawa rybackiego użytkowania, której przedmiotem są m.in.: Jezioro
Święte, Jezioro Mostowe oraz włączane do niniejszego obwodu Jezioro Strzeleckie.
Obwód rybacki położony jest na terenie gminy Banie w woj. zachodniopomorskim.
Dodatkowo należy zaznaczyć, że Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Szczecinie, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie Nr
7/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2006
r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich, zgłosił uwagę o następującej treści, cyt. „Dodanie
pkt 3 uważamy za przedwczesne. Pozycja ta nie powinna być dodana, ponieważ jezioro Strzeleckie
nadal posiada zapis Ws. Pomimo złożonego przez Zarząd Melioracji dnia 11 maja 2009 r. wniosku
o zmianę rodzaju użytku z Ws na Wp, Starostwo Powiatowe w Gryfinie nie zmieniło go do tej pory i
odmawia dokonania zmian bez przedłożenia przez nas projektu rozgraniczenia gruntów – ustalenia
linii brzegowej działki nr 1066 położonej w obrębie Banie 4, w której znajduje się jezioro
Strzeleckie.” W tym miejscu podkreślam, że Zarząd nasz nie podziela wyżej przedstawionego
stanowiska, bowiem Jezioro Strzeleckie w świetle przepisu art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. b wyżej cytowanej
ustawy jest wodą o płynącym charakterze wód i w związku z tym faktem powinno być włączone do
obwodu rybackiego. Błędny zapis charakteru wód ww. jeziora w ewidencji gruntów i budynków,
prowadzonej przez Starostwo Gryfińskie, nie może tamować włączenia wód tego jeziora do
obwodu rybackiego. I to tym bardziej, że ww. Zarząd złożył wniosek o dokonanie zmiany w
zapisach ewidencji, polegającej na wykreśleniu błędnego zapisu, dotyczącego charakteru wód –
zmiana z Ws na Wp. Ponadto, jak z powyższego wynika, oba Zarządy (ww. Zarząd i nasz Zarząd),
są zgodne, co do płynącego charakteru wód Jeziora Strzeleckie. W związku z powyższym na mocy
przepisu art. 15 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 1 ustawy o rybactwie śródlądowym, Dyrektor
naszego Zarządu, zobligowany jest włączyć przedmiotowe jezioro do obwodu rybackiego.
W § 1 pkt 2 rozporządzenia po poz. I.14.3. Załącznika dodaje się poz. I.14.3a. ze względu na
potrzebę ustanowienia na publicznych śródlądowych wodach płynących obwodu rybackiego Jeziora
Wołczyno (Połczyno) na cieku bez nazwy uchodzącym do Strumienia Pstrowicki (Dopływ z
Pstrowic) – nr 1. W prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pyrzycach ewidencji gruntów i
budynków wody Jeziora Wołczyno (Połczyno) określono jako wody płynące - Wp. W zmienianym
rozporządzeniu nie ustanowiono obwodu rybackiego na Jeziorze Wołczyno (Połczyno), ze względu
na konieczność przeprowadzenia wizji terenowej i zweryfikowania charakteru wód z zapisami w
ewidencji. W związku z powyższym nasz Zarząd dokonał rozpoznania terenowego w dniu 2
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czerwca 2009 r., w wyniku którego stwierdzono, że ww. jezioro jest związane w sposób naturalny z
powierzchniowymi wodami płynącymi, co potwierdza płynący charakter wód tego jeziora. Biorąc
powyższe pod uwagę konieczne jest ustanowienie obwodu rybackiego Jeziora Wołczyno
(Połczyno) na cieku bez nazwy uchodzącym do Strumienia Pstrowicki (Dopływ z Pstrowic) – nr 1.
Wymieniony obwód utworzono zgodnie z wytycznymi § 13 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i
połowu innych organizmów żyjących w wodzie ( Dz. U. Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.) oraz
dopisano do Załącznika w układzie zgodnym z układem hydrograficznym.
Obwód rybacki położony jest na terenie gminy Lipiany w woj. zachodniopomorskim.
W § 1 pkt 3 rozporządzenia po poz. I.18.33. Załącznika dodaje się poz. I.18.33a. z uwagi na
ustanowienie na publicznych śródlądowych wodach płynących obwodu rybackiego Jeziora Strażno
na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Krąpiel – nr 1. W prowadzonej przez Starostwo
Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim ewidencji gruntów i budynków wody Jeziora Strażno
określono jako wody płynące - Wp. W zmienianym rozporządzeniu nie ustanowiono obwodu
rybackiego na Jeziorze Strażno, ze względu na konieczność przeprowadzenia wizji terenowej i
zweryfikowania charakteru wód z zapisami w ewidencji. W związku z powyższym nasz Zarząd
dokonał rozpoznania terenowego w dniu 2 czerwca 2009 r., w wyniku którego stwierdzono, że ww.
jezioro jest związane w sposób naturalny z powierzchniowymi wodami płynącymi, co potwierdza
płynący charakter wód tego jeziora. Ze względu na powyższe konieczne jest ustanowienie obwodu
rybackiego Jeziora Strażno na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Krąpiel – nr 1. Przedmiotowy
obwód utworzono zgodnie z wytycznymi § 13 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych
organizmów żyjących w wodzie oraz dopisano do Załącznika w układzie zgodnym z układem
hydrograficznym.
Obwód rybacki położony jest na terenie gminy Ińsko w woj. zachodniopomorskim.
W § 1 pkt 4 rozporządzenia nadaje się nowe brzmienie w poz. III.4.2. Załącznika, ze względu na
zgłoszoną przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Oddział
Terenowy w Szczecinku uwagą, dotyczącą nazewnictwa cieku wypływającego z Jeziora Kiełpino
(Koknia). Według Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie –
władającego wodami rzeki jak i jeziora – z Jeziora Kiełpino (Koknia) wypływa rzeka Gęsia, a nie
jak to zapisano w tej pozycji Załącznika – Dopływ z jeziora Kiełpino łączący Jezioro Kiełpino z
rzeką Gęsia. Rzeka Gęsia wymieniona jest w poz. 48 dla województwa zachodniopomorskiego
załącznika nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie
śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz. U. z
2003 r. Nr 16, poz. 149). W związku z powyższym należy wprowadzić korektę nazewnictwa
przedmiotowego cieku, zgodnie z ewidencją wód Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Przedmiotowa zmiana nie wprowadza zmian zasięgu obwodu, a
jedynie koryguje nazewnictwo zgodnie z ewidencją wód Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. W przekonaniu naszego Zarządu zgłoszona uwaga
jest zasadna, w związku z czym ww. korektę uwzględniono w przedmiotowej nowelizacji.
W § 1 pkt 5 rozporządzenia po poz. III.4.2. Załącznika dodaje się poz. III.4.2a. z uwagi na
ustanowienie na publicznych śródlądowych wodach płynących obwodu rybackiego Jeziora
Trzebiechowo (Lutowo) na Kanale Trzebiechowo uchodzącym do rzeki Perznica – nr 1. Obwód ten
powstał w wyniku połączenia czterech sąsiadujących ze sobą obwodów rybackich:
1.obwodu rybackiego Jeziora Wielatowo (Brzeźno) na Kanale Trzebiechowo uchodzącym do rzeki
Perznica – nr 1, określonego w Załączniku pod pozycją III.4.3., z którego jednak wyłączono Jezioro
Wielatowo (Brzeźno), ze względu na fakt utworzenia niniejszym rozporządzeniem na tym jeziorze
oddzielnego obwodu rybackiego – obwodu rybackiego Jeziora Wielatowo (Brzeźno) na cieku bez
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nazwy uchodzącym do Jeziora Trzebiechowo (Lutowo) – nr 1 (patrz pkt 5 niniejszego
uzasadnienia);
2.obwodu rybackiego Jeziora Jeziorki (Trzebiechówko) na cieku bez nazwy uchodzącym do Jeziora
Trzebiechowo (Lutowo) – nr 1, określonego w załączniku pod pozycją III.4.4.;
3.obwodu rybackiego Jeziora Kople (Szmałc) na cieku bez nazwy uchodzącym do Jeziora Jeziorki
(Trzebiechówko) – nr 1, określonego w załączniku pod pozycją III.4.5.;
4.obwodu rybackiego Jeziora Martwe na cieku bez nazwy uchodzącym do Jeziora Kople (Szmałc) –
nr 1), określonego w załączniku pod pozycją III.4.6.
Połączenie ze sobą wód ww. obwodów rybackich miało na celu uatrakcyjnienie nowo utworzonego
obwodu. Przedmiotowy obwód utworzono zgodnie z wytycznymi § 13 Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu,
hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie oraz dopisano do Załącznika w układzie
zgodnym z układem hydrograficznym.
Obwód rybacki położony jest na terenie gminy Szczecinek w woj. zachodniopomorskim.
W § 1 pkt 6 rozporządzenia po poz. III.4.2a. Załącznika dodaje się poz. III.4.2b. ze względu na fakt
utworzenia oddzielnego obwodu rybackiego Jeziora Wielatowo (Brzeźno) na cieku bez nazwy
uchodzącym do Jeziora Trzebiechowo (Lutowo) – nr 1. Na podstawie przepisu § 13 ust. 1 pkt 1
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu
ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr
138, poz. 1559, z późn. zm.), przy ustanawianiu przedmiotowego obwodu rybackiego uwzględniono
istniejące stosunki hydrologiczne oraz układ hydrograficzny. Argumentem uzasadniającym
utworzenie oddzielnego obwodu rybackiego na wodach Jeziora Wielatowo jest fakt, iż jezioro to
położone jest na niewielkim dopływie uchodzącym do Jeziora Trzebiechowo (Lutowo), a nie jak
wcześniej sądzono na Kanale Trzebiechowo uchodzącym do rzeki Perznica. Dodatkowo należy
zaznaczyć, że Jezioro Wielatowo jest stosunkowo dużym akwenem, bowiem zajmuje powierzchnię
180 ha i w związku z tym może istnieć jako samodzielny i zarazem atrakcyjny obwód rybacki.
Przedmiotowy obwód utworzono zgodnie z wytycznymi § 13 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i
połowu innych organizmów żyjących w wodzie oraz dopisano do Załącznika w układzie zgodnym z
układem hydrograficznym.
Obwód rybacki położony jest na terenie gminy Szczecinek w woj. zachodniopomorskim.
W § 1 pkt 7 uchyla się poz. III.4.3. Załącznika z uwagi na fakt, iż obwód rybacki Jeziora Wielatowo
(Brzeźno) na Kanale Trzebiechowo uchodzącym do rzeki Perznica – nr 1 zostaje zniesiony, a jego
składniki oprócz Jeziora Wielatowo (Brzeźno), włącza się do nowo utworzonego obwodu
rybackiego Jeziora Trzebiechowo (Lutowo) na Kanale Trzebiechowo uchodzącym do rzeki
Perznica – nr 1. Ponadto należy podkreślić, że wyżej wymieniony obwód rybacki, powstał po
połączeniu czterech sąsiadujących ze sobą obwodów, o czym była mowa w §1pkt 3 niniejszego
uzasadnienia. Natomiast na wodach Jeziora Wielatowo (Brzeźno), biorąc pod uwagę fakt, iż nie
leży ono na rzece Perznica, utworzono zgodnie z układem hydrograficznym obwód rybacki Jeziora
Wielatowo (Brzeźno) na cieku bez nazwy uchodzącym do Jeziora Trzebiechowo (Lutowo) – nr 1.
W § 1 pkt 8 uchyla się poz. III.4.4. Załącznika z uwagi na fakt, iż obwód rybacki Jeziora Jeziorki
(Trzebiechówko) na cieku bez nazwy uchodzącym do Jeziora Trzebiechowo (Lutowo) – nr 1
zostaje zniesiony, a jego składniki włącza się do nowo utworzonego obwodu rybackiego Jeziora
Trzebiechowo (Lutowo) na Kanale Trzebiechowo uchodzącym do rzeki Perznica – nr 1.
W § 1 pkt 9 uchyla się poz. III.4.5. Załącznika ze względu na fakt, iż obwód rybacki Jeziora Kople
(Szmałc) na cieku bez nazwy uchodzącym do Jeziora Jeziorki (Trzebiechówko) – nr 1 zostaje
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zniesiony, a jego składniki włącza się do nowo utworzonego obwodu rybackiego Jeziora
Trzebiechowo (Lutowo) na Kanale Trzebiechowo uchodzącym do rzeki Perznica – nr 1.
W § 1 pkt 10 uchyla się poz. III.4.6. Załącznika ze względu na fakt, iż obwód rybacki Jeziora
Martwe na cieku bez nazwy uchodzącym do Jeziora Kople (Szmałc) – nr 1 zostaje zniesiony, a jego
składniki włącza się do nowo utworzonego obwodu rybackiego Jeziora Trzebiechowo (Lutowo) na
Kanale Trzebiechowo uchodzącym do rzeki Perznica – nr 1.
W § 1 pkt 11 rozporządzenia nadaje się nowe brzmienie poz. III.4.14. Załącznika ze względu na
połączenie trzech sąsiadujących ze sobą obwodów rybackich (obwodu rybackiego Jeziora
(zbiornika zaporowego) Rosnowo na rzece Radew – nr 1, obwodu rybackiego Jeziora Wielkie na
cieku Soknica uchodzącym do rzeki Mszanka – nr 1 (poz. III.4.19.) oraz obwodu rybackiego
Jeziora Czarne na cieku Dopływ w Niedalinie uchodzącym do rzeki Radew – nr 1 (III.4.21) celem
zwiększenia atrakcyjności utworzonego w ten sposób obwodu. W wyniku połączenia tych
obwodów tworzy się nowy obwód obejmujący wszystkie dotychczasowe składniki tych obwodów.
Obwód rybacki położony jest na terenie czterech gmin: Świeszyno, Manowo, Bobolice, Polanów w
woj. zachodniopomorskim.
Do tej pozycji rozporządzenia Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Szczecinie Oddział Terenowy w Koszalinie, zgłosił uwagę w zakresie dodatkowego nazewnictwa
jezior: Kwiecko (Dolne), Szczawno (Szczawne, Łęczeńsko) i Kamienne (Górne, Drobno) oraz w
zakresie kilometrażu końca zasięgu oddziaływania cofki zbiornika wodnego Bardzlino. Uwagi
dotyczące dodatkowego nazewnictwa uznano za zasadne i dodano w nawiasach wskazane przez ten
Zarząd dodatkowo występujące nazwy tych jezior albowiem zgodnie z założeniami przyjętymi przy
tworzeniu rozporządzenia w sprawie ustanowienia obwodów rybackich za podstawową nazwę
danej wody przyjmuje się nazwę tej wody określoną w ww. rozporządzeniu w sprawie
śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną, a następnie
w nawiasie wskazuje się inne występujące nazwy danej wody, w tym jako pierwszą w nawiasie
nazwę wg Mapy Podziału Hydrograficznego Polski.
Natomiast zgłoszona przez wyżej wymienionego uwaga w zakresie kilometrażu końca
oddziaływania cofki zbiornika wodnego Bardzlino jest niezasadna. Km 30+350, który przywołuje
Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Oddział Terenowy w
Koszalinie, to kilometraż lokalizacji jazu na rzece Radew. Wskazany w przedmiotowym obwodzie
km 32+930 to kilometr końca zasięgu oddziaływania cofki zbiornika wodnego, tworzącego się w
wyniku spiętrzenia wody na jazie w km 30+350. Nadmieniam, że kilometraż ten został ustalony w
uzgodnieniu z administratorem rzeki, tj. właśnie z Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji w
Szczecinie Oddziałem Terenowym w Koszalinie.
W § 1 pkt 12 uchyla się poz. III.4.19. Załącznika ze względu na fakt, iż obwód rybacki Jeziora
Wielkie na cieku Soknica uchodzącym do rzeki Mszanka – nr 1 został zniesiony, a jego składniki
włączono do obwodu rybackiego Jeziora (zbiornika zaporowego) Rosnowo na rzece Radew – nr1.
W § 1 pkt 13 uchyla się poz. III.4.21. Załącznika ze względu na fakt, iż obwód rybacki Jeziora
Czarne na cieku Dopływ w Niedalinie uchodzącym do rzeki Radew – nr 1 został zniesiony, a jego
składniki włączono do obwodu rybackiego Jeziora (zbiornika zaporowego) Rosnowo na rzece
Radew – nr 1.
W § 1 pkt 14 po poz. III.6.7. Załącznika dodaje się poz. III.6.7a. z uwagi na ustanowienie na
publicznych śródlądowych wodach płynących obwodu rybackiego Jeziora Gomolskie Wielkie na
cieku bez nazwy uchodzącym do Jeziora Gomolskie Małe – nr 1. W wyniku przeprowadzonego w
dniu 12 grudnia 2008 r. rozpoznania terenowego i sporządzonej opinii hydrologicznej wykazano
istnienie cieku dopływającego do Jeziora Gomolskie Wielkie (północny brzeg jeziora) oraz cieku
okresowo dopływającego do Jeziora Gomolskie Wielkie (część wschodnia jeziora). Ponadto
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stwierdzono istnienie cieku wypływającego z Jeziora Gomolskie Wielkie stanowiącego dopływ do
Jeziora Gomolskie Małe. W tym miejscu należy zaznaczyć, ze Jezioro Gomolskie Małe położone
jest na dwóch działkach: działce nr 1 i działce nr 2 w obrębie ewidencyjnym Wałdowo. Położenie
to może sugerować istnienie dwóch jezior o tej samej nazwie. Jednakże historycznie traktowane
ono było jako jedno jezioro, co potwierdzają również zapisy mapy niemieckiej z 1877 r. W wyniku
sporządzonej opinii stwierdzono, że ww. Jezioro Gomolskie Wielkie i Jezioro Gomolskie Małe
posiadają ciągły naturalny dopływ i odpływ wód powierzchniowych. Ww. opinia wykazała, że
spełnione są kryteria ustanowione przepisem art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne (tekst
jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) i w sposób jednoznaczny uznaje, że wody
Jeziora Gomolskie Wielkie i Jeziora Gomolskie Małe są płynące. W związku z tym przedmiotowe
jeziora są składnikami obwodu rybackiego Jeziora Gomolskie Wielkie na cieku bez nazwy
uchodzącym do Jeziora Gomolskie Małe – nr 1. Wymieniony obwód rybacki dopisano w układzie
zgodnym z układem hydrograficznym.
Obwód rybacki położony jest na terenie gminy Miastko w woj. pomorskim.
W § 1 pkt 15 rozporządzenia po poz. III.6.12. Załącznika dodaje się poz. III.6.12a. ze względu na
potrzebę ustanowienia nowego obwodu rybackiego. Na podstawie rozpoznania terenowego, które
odbyło się w dniu 17 grudnia 2008 r. i opinii hydrologicznej stwierdzono, że Jezioro Skąpe jest
publiczną śródlądową wodą płynącą. Jest ono związane w sposób naturalny z powierzchniowymi
wodami płynącymi, bowiem stwierdzono istnienie czterech cieków dopływających do Jeziora
Skąpe oraz cieku wypływającego z przedmiotowego jeziora (północny brzeg jeziora). Ciek
wypływający z ww. jeziora według dostępnych informacji stanowi połączenie Jeziora Skąpe z
Jeziorem Obierowo, z którego to jeziora wypływa rzeka Milanówka, będąca dopływem rzeki
Bryczynki. Tym samym stwierdzono, że Jezioro Skąpe posiada ciągły naturalny dopływ i odpływ
wód powierzchniowych. Biorąc powyższe pod uwagę wskazane jest ustanowienie obwodu
rybackiego Jeziora Skąpe na cieku bez nazwy uchodzącym do Jeziora Obierowo – nr 1.
Wymieniony obwód utworzono zgodnie z wytycznymi § 13 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i
połowu innych organizmów żyjących w wodzie oraz dopisano do Załącznika w układzie zgodnym z
układem hydrograficznym.
Obwód rybacki położony jest na terenie gminy Miastko w woj. pomorskim.
W § 1 pkt 16 rozporządzenia po poz. III.6.18. Załącznika dodaje się poz. III.6.18a. z uwagi na
potrzebę ustanowienia na publicznych śródlądowych wodach płynących obwodu rybackiego Jeziora
Lipkowo (Płaskie) na rzece Kątnik uchodzącym do rzeki Studnica – nr 1. W wyniku
przeprowadzonego w dniach 24 września 2008 r. oraz 18 grudnia 2008 r. rozpoznania terenowego i
sporządzonej opinii hydrologicznej wykazano istnienie cieku dopływającego do Jeziora Lipkowo
(Płaskie) – (wschodni brzeg) oraz cieku wypływającego z przedmiotowego jeziora (zachodni
brzeg). Ciek ten to rzeka Kątnik, która stanowi prawostronny dopływ do rzeki Studnica. Tym
samym stwierdzono, że Jezioro Lipkowo (Płaskie) posiada ciągły naturalny dopływ i odpływ wód
powierzchniowych. Ww. opinia wykazała, że spełnione są kryteria ustanowione przepisem art. 5
ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne i w sposób jednoznaczny uznaje, że wody Jeziora Lipkowo
(Płaskie) są płynące. Do tej pory nie było utworzonego na tym jeziorze obwodu rybackiego. W
związku z tym przedmiotowe jezioro jest składnikiem obwodu rybackiego Jeziora Lipkowo
(Płaskie) na rzece Kątnik uchodzącym do rzeki Studnica – nr 1. Wymieniony obwód rybacki
dopisano w układzie zgodnym z układem hydrograficznym.
Obwód rybacki położony jest na terenie gminy Miastko w woj. pomorskim.

6

W § 1 pkt 17 rozporządzenia po poz. III. 6.19. Załącznika dodaje się poz. III.6.19a., w której
składniki obwodu rybackiego utworzonego w poz. III.6.23. zostały w całości przeniesione do
obwodu rybackiego Jeziora Bobięcińskie Wielkie (Bobęcino Wielkie) na cieku Odpływ
Południowy z Jeziora Bobięcińskie Wielkie (Bobęcino Wielkie) uchodzącym do Jeziora Przyradź –
nr 1. Tak więc praktycznie poprzedni obwód określony w poz. III.6.23. zostaje tylko przeniesiony
ze względu na ustalenie jego właściwego położenia hydrograficznego względem innych obwodów
położonych w zlewni rzeki Wieprza. Dodatkowo pozycja ta otrzymuje nowe brzmienie ze względu
na zgłoszoną przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Oddział Terenowy w Szczecinku uwagę, iż ciek o nazwie Dopływ z Jeziora Oblica prawidłowo
powinien nazywać się Odpływ Południowy z Jeziora Bobięcińskie Wielkie (Bobęcino Wielkie). W
treści zgłoszonej uwagi ww. Oddział przypisał naszemu Zarządowi, błędne traktowanie cieku o
nazwie Dopływ z jeziora Oblica, jako dopływ do jeziora Bobięcińskie, co oczywiście nie jest
zgodne z prawdą, ponieważ tak brzmiącą nazwę tego cieku, Zarząd nasz przyjął tylko zgodnie ze
stosowaną zasadą nazewnictwa przy tworzeniu niniejszego rozporządzenia, tj. jako podstawową
nazwę danej wody przyjmowano nazwę tej wody określoną w rozporządzeniu w sprawie
śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną, a następnie
w nawiasie wskazywano inne występujące nazwy danej wody w tym jako pierwszą w nawiasie
nazwę wg Mapy Podziału Hydrograficznego Polski. Ponieważ w tym przypadku zastosowanie
przedmiotowej zasady, spowodowało wątpliwości co do kierunku hydrologicznego spływu wód,
gdyż faktycznie nazwa cieku przyjęta w Mapie Podziału Hydrograficznego Polski jest myląca,
Zarząd nasz uważa, że można zastosować odstępstwo od wyżej opisanej zasady nazewnictwa i
przyjąć nazwę cieku zgodną z kierunkiem hydrologicznego jej odpływu wody. Uznano więc, że
nazwa cieku zgłoszona przez Oddział Terenowy w Szczecinku Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie „Odpływ Południowy z Jeziora Bobięcińskie
Wielkie” jest właściwsza.
Ponadto Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Terenowy
Oddział w Szczecinku, zasugerował włączenie do ww. obwodu rybackiego Jeziora Iłowatka. Jednak
ze względu na treść przepisu art. 12 ust. 1a ustawy o rybactwie śródlądowym, który mówi, że do
obwodu rybackiego m. in. nie włącza się wód znajdujących się w granicach parku narodowego lub
rezerwatu przyrody, w których zabronione jest wykonywanie rybactwa, jest to prawnie niemożliwe
albowiem na Jeziorze Iłowatka utworzony jest rezerwat przyrody. Dodatkowo wyjaśniam, że w
sprawie Jeziora Iłowatka wypowiedział się Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wydział Środowiska i Rolnictwa (pismo z dnia 14 maja 2008 r., znak SR-P-1-6630/II/63/1/08),
który podkreślił, że na obszarze rezerwatu „Jezioro Iłowatka” obowiązują zakazy wymienione w
art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr
151, poz. 1220) oraz że sposób udostępnienia rezerwatu przedstawiony zostanie w planie ochrony
dla rezerwatu. Ponadto ww. Urząd, poinformował, że projekt tego planu jest aktualizowany, a jego
założenia uwzględniające wrażliwość obiektu na wzrost miogenów, występowanie chronionej
roślinności w strefie płytkiego litoralu oraz założenia programu „Strategii ochrony jezior
lobeliowych w województwie zachodniopomorskim”, podtrzymują zakazy art. 15 ust. 1 pkt 2 i pkt
14 ustawy o ochronie przyrody, nie dopuszczające amatorskiego połowu ryb oraz rybackiego
użytkowania wód Jeziora Iłowatka. Mając powyższe na uwadze nie ma podstaw do włączenia wód
Jeziora Iłowatka do obwodu rybackiego.
W § 1 pkt 18 rozporządzenia po poz. III.6.19a. dodaje się poz. III.6.19b., która została przeniesiona
z poz. III.6.22. z uwagi na ustalenie właściwego położenia hydrograficznego obwodu rybackiego
Jeziora Oblica na cieku Odpływ Południowy z Jeziora Bobięcińskie Wielkie (Bobęcino Wielkie)
uchodzącym do Jeziora Przyradź – nr 2 względem innych obwodów położonych w zlewni rzeki
Wieprza. Dodatkowo pozycja ta otrzymuje nowe brzmienie nazwy obwodu ze względu na
zgłoszoną przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Oddział
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Terenowy w Szczecinku uwagę, iż ciek o nazwie Dopływ z jeziora Oblica prawidłowo powinien
nazywać się Odpływ Południowy z Jeziora Bobięcińskie Wielkie (Bobęcino Wielkie). Szczegółowe
uzasadnienie do tej pozycji zamieszczono w § 1 pkt 17 niniejszego uzasadnienia.
W § 1 pkt 19 rozporządzenia po poz. III.6.19b. dodaje się poz. III.6.19c., która została przeniesiona
z poz. III.6.21. z uwagi na ustalenie właściwego położenia hydrograficznego obwodu rybackiego
Jeziora Kołtki (Kątnica) na cieku Odpływ Południowy z Jeziora Bobięcińskie Wielkie (Bobęcino
Wielkie) uchodzącym do Jeziora Przyradź – nr 3 względem innych obwodów położonych w zlewni
rzeki Wieprza. Dodatkowo pozycja ta otrzymuje nowe brzmienie nazwy obwodu ze względu na
zgłoszoną przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Oddział
Terenowy w Szczecinku uwagę, iż ciek o nazwie Dopływ z jeziora Oblica prawidłowo powinien
nazywać się Odpływ Południowy z Jeziora Bobięcińskie Wielkie (Bobęcino Wielkie). Szczegółowe
uzasadnienie do tej pozycji zamieszczono w § 1 pkt 17 niniejszego uzasadnienia.
W § 1 pkt 20 rozporządzenia po poz. III.6.19c. dodaje się poz. III.6.19d., która została przeniesiona
z poz. III.6.20. z uwagi na ustalenie właściwego położenia hydrograficznego obwodu rybackiego
Jeziora Przyradź na cieku Odpływ Południowy z Jeziora Bobięcińskie Wielkie (Bobęcino Wielkie)
uchodzącym do Jeziora Przyradź – nr 4 względem innych obwodów położonych w zlewni rzeki
Wieprza. Dodatkowo pozycja ta otrzymuje nowe brzmienie nazwy obwodu ze względu na
zgłoszoną przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Oddział
Terenowy w Szczecinku uwagę, iż ciek o nazwie Dopływ z jeziora Oblica prawidłowo powinien
nazywać się Odpływ Południowy z Jeziora Bobięcińskie Wielkie (Bobęcino Wielkie). Szczegółowe
uzasadnienie do tej pozycji zamieszczono w § 1 pkt 17 niniejszego uzasadnienia.
W § 1 pkt 21 rozporządzenia poz. III.6.20. Załącznika uchyla się ze względu na fakt zmiany
kolejności hydrograficznej tej pozycji. Szczegółowe uzasadnienie zawarto w §1 pkt 17 i 20.
W § 1 pkt 22 rozporządzenia poz. III.6.21. Załącznika uchyla się ze względu na fakt zmiany
kolejności hydrograficznej tej pozycji. Szczegółowe uzasadnienie zawarto w §1 pkt 17 i 19.
W § 1 pkt 23 rozporządzenia poz. III.6.22. Załącznika uchyla się ze względu na fakt zmiany
kolejności hydrograficznej tej pozycji. Szczegółowe uzasadnienie zawarto w §1 pkt 17 i 18.
W § 1 pkt 24 rozporządzenia poz. III.6.23. Załącznika uchyla się ze względu na fakt zmiany
kolejności hydrograficznej tej pozycji. Szczegółowe uzasadnienie zawarto w §1 pkt 17.
W § 1 pkt 25 rozporządzenia nadaje się nowe brzmienie poz. III.6.29. Załącznika ze względu na
połączenie trzech sąsiadujących ze sobą obwodów rybackich (obwodu rybackiego Jeziora
Żeliborskie (Żelberskie) na rzece Grabowa – nr 2, obwodu rybackiego Jeziora Grabowiec na cieku
bez nazwy uchodzącym do rzeki Grabowa – nr 1 oraz obwodu rybackiego Jeziora Rączy Dół
(Raczydół) na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Grabowa – nr 1) celem zwiększenia
atrakcyjności utworzonego w ten sposób obwodu. Łączone obwody znajdują się w jednym ciągu
hydrograficznym.
Obwód rybacki położony jest na terenie gminy Polanów w woj. Zachodniopomorskim.
Dodatkowo do tej pozycji Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Szczecinie Rejonowy Oddział w Koszalinie zgłosił uwagę dotyczącą nazewnictwa Jeziora
Żeliborskie (Żelberskie). Zdaniem wyżej wymienionego przedmiotowe jezioro powinno nosić
nazwę Żelberskie. Nasz Zarząd uważa zgłoszoną uwagę za bezzasadną, ponieważ wymieniona
przez ww. Zarząd nazwa jeziora, została umieszczona w nawiasie, przy nazwie Jezioro Żeliborskie.
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Jeżeli byłaby to inna nazwa, tj. nie wzięta pod uwagę przez nasz Zarząd, to została by włączona do
przedmiotowego rozporządzenia w sprawie ustanowienia obwodów rybackich ale nazwa „Jezioro
Żelberskie” jest już wskazana w tej pozycji.
W § 1 pkt 26 uchyla się poz. III.6.31. Załącznika ze względu na fakt, iż obwód rybacki Jeziora
Grabowiec na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Grabowa – nr 1 został zniesiony, a jego
składniki włączono do obwodu rybackiego Jeziora Żeliborskie (Żelberskie) na rzece Grabowa – nr
2.
W § 1 pkt 27 uchyla się poz. III.6.32. Załącznika ze względu na fakt, iż obwód rybacki Jeziora
Rączy Dół (Raczydół) na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Grabowa – nr 1 został zniesiony, a
jego składniki włączono do obwodu rybackiego Jeziora Żeliborskie (Żelberskie) na rzece Grabowa
– nr 2.
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Ocena skutków regulacji
1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie:
1) użytkownicy obwodów rybackich,
2) organy administracji publicznej,
3) Agencje Nieruchomości Rolnych,
2. Konsultacje.
Projekt rozporządzenia został przesłany do konsultacji społecznych z następującymi instytucjami:
Pomorski Urząd Wojewódzki (Biuro Wojewody);
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki (Wydział Środowiska i Łowiectwa);
Lubuski Urząd Wojewódzki (Biuro Wojewody);
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.;
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku;
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie;
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Gorzowie Wielkopolskim;
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Departament Środowiska, Rolnictwa i Zasobów
Naturalnych);
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (Wydział Rolnictwa i Ochrony
Środowiska);
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju
Wsi);
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku;
Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie;
Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze;
Pomorska Izba Rolnicza;
Zachodniopomorska Izba Rolnicza;
Lubuska Izba Rolnicza;
Polski Związek Wędkarski (okręgi: Szczecin, Koszalin, Zielona Góra, Gorzów Wlkp., Słupsk);
Główni użytkownicy akwenów wchodzących w skład ustanowionych obwodów rybackich;
Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.
Projekt rozporządzenia został umieszczony na stronie internetowej RZGW Szczecin pod adresem
www.rzgw.szczecin.pl podstrona „projekty rozporządzeń Dyrektora RZGW Szczecin”
3. Wpływ na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżet samorządu
terytorialnego.
Nowelizacja nie będzie miała większego wpływu na sektor finansów publicznych, w tym budżet
państwa i budżet samorządu terytorialnego. Nie mniej jednak fakt utworzenia kilku nowych
obwodów rybackich na wodach nie objętych do tej pory obwodami rybackimi spowoduje
dodatkowe wpływy finansowe zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.
U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019), z tytułu użytkowania tych obwodów po wyłonieniu ich
użytkowników.
4. Wpływ regulacji na rynek pracy.
Nowelizacja rozporządzenia nie będzie miała większego wpływu na rynek pracy.
5. Wpływ regulacji na środowisko i zdrowie ludzi.
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Nowelizacja przedmiotowego rozporządzenia powinna przyczynić się w dalszej perspektywie do
polepszenia stanu środowiska i gospodarki wodnej.
6. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.
Regulacje zaproponowane w projekcie nowelizacji rozporządzenia nie powinny mieć wpływu na
konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.
7. Wpływ regulacji na system i rozwój regionów.
Nowelizacja powinna przyczynić się do poprawy stanu rybackiej gospodarki śródlądowej i
czystości środowiska wodnego.
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